
ATIS IEVIŅŠ / INGA MELDERE

LASĀMLAPA

DARBA LAPU SAGATAVOJA

Saturs: 
Linda Veinberga

Dizains un makets:
Rihards Rusmanis, Zigmunds Lapsa

Fotogrāfs:
Didzis Grodzs

IESAKĀM

Sietspiedes darbnīca kopā ar Ati Ieviņu 18. jūnijā plkst.12:00

Mērķauditorija: 
6+

Dalība iepriekš piesakoties:
ekskursijas@lnmm.lv, tel.: (+371) 67 324461

Ieejas maksa:
biļete uz muzeja pastāvīgo ekspozīciju, saskaņā ar cenrādi.

ORGANIZĒ

ATBALSTA



1. Atis Ieviņš
“Pašportrets”, autortehnika – sudraba 
kodinājums, fotopapīrs, 1970-1971

2. Inga Meldere
“No Džoto”, UV druka uz audekla, 
jaukta tehnika, 2017

3. Inga Meldere
”Kupids”, UV druka uz audekla, jaukta 
tehnika, 2017

4. Atis Ieviņš
“Miervaldis Paulovičs”, autortehnika – 
sudraba kodinājums, fotopapīrs, 1971

5. Atis Ieviņš
“Ninuce. Portrets”, autortehnika – 
sudraba kodinājums, fotopapīrs , 1971

6. Atis Ieviņš
“Inta ar vijoli”, autortehnika – sudraba 
kodinājums, fotopapīrs , 1970-1971

7. Inga Meldere
”Pietà, fragments”, UV druka uz 
audekla, jaukta tehnika, 2017

8. Atis Ieviņš
“Alberts Bels”, autortehnika – sudraba 
kodinājums, fotopapīrs, 1970 – 1971

9. Inga Meldere
”Bakhs”, UV druka uz audekla, jaukta 
tehnika, 2017

10. Atis Ieviņš
“Ninuce II”, autortehnika – sudraba 
kodinājums, fotopapīrs. 1970-1971

11. – 12. Atis Ieviņš
”TV”, fotosietspiede, darbu sērija, 1980

13. Inga Meldere
”Gaismeklis”, UV druka uz audekla, 
jaukta tehnika , 2017

14. Inga Meldere
“Divdabis”, UV druka uz audekla, jaukta 
tehnika, 2017

15. Atis Ieviņš
”Ata kladīte”, zīmējumi, 1968-1970

16. Ata Ieviņa skices Ingas Melderes 
izpildījumā 
Akrila flomasteri uz sienas. 1968-1970 
/ 2017

Katrā sērijas “Divdabis” izstādē
satiekas divi dažādu paaudžu mākslinieki. 
Viņu uzdevums ir celt gaismā senāk radītus 
mākslas darbus, aplūkot tos  šīs dienas 
acīm, pārveidot vai komentēt. 

Šajā izstādē ir satikušies mākslinieki Atis 
Ieviņš un Inga Meldere. Apskatiet izstādi un 
noskaidrojiet, kas vieno abus māksliniekus!

IZSTĀŽU SĒRIJA “DIVDABIS”

Atis Ieviņš (1946) ir mākslinieks,  
mākslas fotogrāfs un pazīstams 
laikrakstu fotoreportieris. Viņš ir dzimis 
Talsu rajona Ārlavā, bet no 4 līdz 15 
gadu vecumam dzīvojis Mālpilī. Mācījies 
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un  
Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas 
nodaļā. 20 gadsimta 60. un 70. gados 
Atis Ieviņš daudz eksperimentēja ar 
fotogrāfiju un sietspiedi  - tehnoloģiju, 
kura tolaik vēl netika saistīta ar mākslu 
un tika lietota dažādu uzrakstu un 
zīmējumu drukāšanai uz iepakojumiem 
vai rūpnieciskiem ražojumiem.  

ATIS IEVIŅŠ

Inga Meldere (1979) ir māksliniece un 
mākslas restauratore. Viņa ir dzimusi 
un augusi Kuldīgā, ieguvusi  vizuālās 
mākslas skolotājas izglītību Latvijas 
Universitātē, vēlāk studējusi restau-
rāciju Latvijas Mākslas akadēmijā un 
papildinājusies Jana van Eika akadēmi-
jā Māstrihtā, Nīderlandē. Ingai ir bijušas 
vairāk nekā desmit personālizstādes 
un 2016. gadā viņa tikusi nominēta 
Purvīša balvai. Nu jau vairākus gadus 
Inga dzīvo Helsinkos, Somijā. 
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Atis Ieviņš savos darbos portretējis 
draugus un paziņas, no kuriem daudzi 
vēlāk kļuvuši slaveni. Ingas Melderes 
darbos, savukārt atrodami pazīstami 
tēli no mākslas vēstures, kurus radīju-
ši citi mākslinieki. Kas, tavuprāt, vieno 
līdzās novietotos Ingas Melderes un 
Ata Ieviņa darbus? 

Alberts Bels (1938) ir latviešu 
rakstnieks, daudzu romānu autors. 
Viņa pazīstamākie darbi ir “Cilvēki 
laivās” un “Būris”, pēc kura motīviem 
uzņemta arī filma. Atis Ieviņš Albertu 
Belu personīgi nepazina, bet bija 
nofotografējis Jāņa Borga kāzās. 
Mākslinieku fascinēja Bela izteiksmī-
gās acis, kuras viņš vēlāk iekļāva arī 
citos savos darbos.

Ninuce Leimane (1954) ir aktrise un 
un Ata Ieviņa jaunības draudzene. 
Filmējusies filmās “Kapteiņa Enriko 
pulkstenis” un “Dāvana vientuļai 
sievietei”.

Inta Grīnberga (1955) ir vijolniece 
un par Rīgas hipiju karali dēvētā 
Andra Grīnberga sieva. 20. gadsimta 
70. gados viņi kopīgi veidoja pirmās 
performances Latvijā. Atis Ieviņš tās 
dokumentējis savās fotogrāfijās.

Miervaldis Paulovičs (1943) ir 
tekstilmākslinieks,  Ata Ieviņa kursa 
biedrs Mākslas akadēmijā un dzīvokļa 
biedrs t.s. Mežaparka komūnā- nefor-
mālā mākslinieku grupā, kuru vienoja 
kopīgas intereses, dzīvesvieta  un 
ballītes 20.gs. 70. - 80. gados.

Gan Inga Meldere, gan Atis Ieviņš 
savos mākslas darbos ir radoši 
eksperimentējuši ar dažādām 
tehnoloģijām, kombinējot tās un 
nonākot pie negaidītiem rezultātiem.  

Sietspiede (arī zīdspiede, serigrāfija) 
ir tehnoloģija, kura ļauj vienu un to 
pašu attēlu kopēt lielās tirāžās – uz 
papīra, auduma vai citiem materiāliem. 
Sākotnēji to izmantoja lietišķās 
drukas vajadzībām. Mākslā sietspiedi 
populāru padarīja amerikāņu popārta 
mākslinieki, īpaši Endijs Vorhols, 
kura iedvesmots ar sietspiedi sāka 
eksperimentēt arī Atis Ieviņš. Viņam 
palīdzēja meistars Aldonis Klucis. 

Sudraba kodinājums ir Ata Ieviņa 
izgudrota autortehnika, pie kuras 
viņš nonāca, eksperimentējot ar 
analogo fotogrāfiju attīstīšanu. 20. 
gadsimta 60.-70. gados visi fotogrāfiju 
attīstīšanā nepieciešamie materiāli, 
piemēram, fotopapīrs un attīstīšanas 
ķīmija,  saturēja ļoti daudz sudraba. 
Attēlu pārnešana no filmiņas uz 

TEHNOLOĢIJAS

papīra bija garš process, kas ietvēra 
gaismošanu, apstrādi ar dažādām 
vielām un žāvēšanu. Mākslinieks 
ievēroja, ka procesa gaitā attēlus 
ietinot un ilgstoši uzglabājot mitrus, 
tajos parādās gleznieciski efekti.  Viņš  
turpināja eksperimentēt ar dažāda 
ilguma  ietīšanu un dažādu ķīmisko 
pēcapstrādi, nonākot pie interesantiem 
rezultātiem. Mūsdienās šajā tehnikā 
radīt attēlus vairs nav iespējams, jo 
sudrabu saturošie izejmateriāli vairs 
netiek ražoti. 

UV druka ir jaunākās paaudzes 
digitālās drukas tehnoloģija, ar kuras 
palīdzību iespējams sasniegt ļoti 
lielu drukas ātrumu un precizitāti. UV 
drukas iekārtās var apdrukāt gan 
papīru, gan dažādus citus materiālus 
– koku, audumu, stiklu, alumīniju. 
Precizitāti un ātrumu nodrošina tūlītēja 
žāvēšana ar ultravioleto gaismu, kas 
neļauj saplūst un izsmērēties krāsas 
punktiņiem. No atrastiem un pašas 
fotografētiem attēliem Inga Meldere ar 
datora palīdzību veido kolāžas, kuras 
ar  UV drukas iekārtu tiek pārnestas 
uz audekla. Apdrukāto audeklu Inga 
uzvelk uz apakšrāmja un uz tā glezno 
ar eļļas vai akrila krāsām. UV druku 
māksliniece izvēlējusies tāpēc, ka tajā 
izmantotās krāsas nešķīst organiskajos 
šķīdinātājos, kurus lieto, lai šķīdinātu 
eļļas krāsas. 

CITĀTI, TĒLI UN PERSONĪBAS

Atis Ieviņš un sietspiedes meistars Aldonis 
Klucis darbnīcā 20.gs. 70. gados. 

UV printeris

Atis Ieviņš, 
“Alberts Bels”, 1970 – 1971 

Atis Ieviņš, 
“Ninuce II”, 1970-1971

Atis Ieviņš, 
“Inta ar vijoli”, 1970-1971

Atis Ieviņš, 
“Miervaldis Paulovičs”, 1971



Atzīmē ar I apgalvojumus, kas attiecas uz Ati Ieviņu, ar M – apgalvojumus, kas 
attiecas uz Ingu Melderi! Ar IM atzīmē to, kas attiecas uz abiem māksliniekiem!

ZINI VAI MINI!

1. __ Viņu ir iedvesmojis amerikāņu popārta mākslinieks Endijs Vorhols. 2. __ Kādu 
no viņa/viņas izstādēm sauca “Krāsojamās grāmatas”. 3. __ Viņa/viņas darbi atrodas  

Somijas Nacionālajā mākslas muzejā Kiasma. 4. __ Viņa/viņas darbi atrodas Zim-
merli mākslas muzejā ASV. 5. __ Pirmā/pirmais magnetafona īpašnieks/īpašniece 

savā draugu lokā. 6. __ Bērnībā mācījās spēlēt mandolīnu. 7. __ Ikdienā pārvietojas 
ar velosipēdu. 8. __ Sākotnēji netika uzņemts/uzņemta Mākslas akadēmijā, jo slikti 

zināja Ļeņina biogrāfiju. 9. __ Nodarbojas ar karate. 10. __ Darbiem raksturīga gaiša, 
bāla krāsu gamma. 11. __ Bērnībā mācījās spēlēt čellu. 12. __ Viņu iedvesmo itāļu 

renesanses gleznotāji.

Meldere: 2, 3, 10, 11,12    Ieviņš: 1, 4, 5, 6, 8, 9,    Abi: 7

Pareizās atbildes: 

Draugi un kolēģi Ati Ieviņu raksturo kā 
asprātīgu un ar lielisku humora izjūtu 
apveltītu cilvēku. Par to liecina arī viņa 
skiču albumi- vienu no tiem iespējams 
apskatīt izstādē.  Vienkāršos, vienas 
līnijas zīmējumos mākslinieks attēlojis 
dažādas cilvēka izjūtas,  dzīves 
situācijas un jocīgus priekšmetus. Šādi 
zīmēt Atis Ieviņš esot sācis garlaicīgās 

ATA KLADĪTE

ķīmijas stundās Lietišķās mākslas 
vidusskolā. Ata un klasesbiedra Jāņa 
Borga starpā esot risinājusies zīmīšu 
sarakste, kurā viens papildinājis 
otra zīmēto. Vēlāk Ieviņš smēlies 
iedvesmu arī  poļu satīriskajā žurnālā 
“Szpylki”, kurā tika publicētas līdzīgas 
karikatūras. Ata Ieviņa zīmējumi līdz 
šim tikuši maz publicēti.

Mikelandželo - Mikelandželo Buonar-
roti (1475 – 1564) bija itāļu gleznotājs, 
tēlnieks, arhitekts un dzejnieks, viens 
no ietekmīgākajiem māksliniekiem 
mākslas vesturē. Inga Meldere savos 
darbos izmantojusi vairāku viņa 
skulptūru attēlus. 

Džoto -  Džoto di Bondone (ap 1270 - 
1337) bija itāļu gleznotājs un arhitekts, 
kurš aizsāka jaunu ēru Eiropas 
glezniecībā. Atšķirībā no saviem 
priekštečiem, Džoto centās atveidot 
pasauli tādu, kādu to redzēja  - telpis-
ku un cik iespējams reālistisku. Džoto 
ir viens no Ingas Melderes mīļākajiem 
māksliniekiem, kura gleznas fragmen-
tu viņa izmantojusi arī savā darbā.

Bakhs – seno romiešu vīna un 
auglības dievs. Viņam veltītie svētki 
bija saistīti ar reibumu, ekstāzi, 
apdullinošu mūziku un aizmiršanos. 
Inga Meldere savā darbā izmantojusi 
Mikelandželo Bakha skulptūras attēlu. 

Kupidons (Kupids) – seno romiešu 
mīlestības dievs, kuru parasti attēlo 
kā spārnotu zēnu ar loku. Ikviens, 
kuru skar Kupidona bulta, neglābjami 
iemīlas.   Inga Meldere savā darbā 
izmantojusi Mikelandželo Kupidona 
skulptūras attēlu. 

Pietà ir bieži atveidots sižets kristīgajā 
mākslā – jaunava Marija ar mirušā 
Kristus ķermeni klēpī. Nosaukums ir 
cēlies no latīņu valodas vārda pietatis 
– godbijība, dziļa cieņa. Inga Meldere 
savā darbā ir izmantojusi detaļu no 
Mikelandželo skulptūras Sv. Pētera 
bazilikā Vatikānā. 

Inga Meldere, 
”Bakhs”, 2017

Inga Meldere, 
”Kupids”,  2017

Mikelandželo Buonarroti, 
“Pietà”, 1498-1499

Inga Meldere, 
”Pietà, fragments”, 2017


